Vandring i Bedehusland
torsdag 21.oktober 2021
- en kulturhistorisk reise med glimt i øye,
gode historiefortellinger og med stor fare
for latterkrampe!!

Velkommen til Finnøy – perlå i Ryfylke

Kl 07.50 avreise fra Sokndal v/ den nye pendlerparkeringen ved YX bensinstasjon
Kl 08.00 avreise fra Sokndal v kirken
Kl 08.30 avreise fra Gruset, Egersund
Kl 08.45 avreise fra Krossmoen
På Finnøy blir vi tatt imot av underholderene og omviserene Arne Nordbø og Tor Øyvind Skeiseid på
denne spesielle dagsturen med tomater, middelalderstemning og bedehushumor på jordnært vis.
Program: Lauvsnes Gartneri. Jan Terje Vignes har 30 mål med tomater! Bli med inn i gigantdrivhuset, der
blant annet de søte, små smaksbombene Juanita blir dyrka. Her får vi smake på tomater, samt en spennende
orientering og omvising om hvordan produksjonen fungerer. Og her er det helårsproduksjon! Så nå kan de
ta imot folk året rundt. I drivhuset serveres gongkaker og tomatsyltetøy til lunsj. Dette er virkelig en lokal
matopplevelse! Og du blir mett. Mulighet for handel av tomater og syltetøy.
Sølvsmeden på Finnøy. I innbydende lokale, tar ekteparet Folke og Bjørg-Helen Helle imot oss midt ute
på landsbygda. Her blir vi med inn i verkstedet, og får se hvordan produksjon av bunadssølv og
kongekjeder blir til. Snakk om skikkeleg handverk! Kaffi og twist står klar. Og her er det mulig å gjøre en
god handel. Joda, her er kortautomat …
Hesby Kirke, med historisk sus og spennende fortellinger. Mektige menn har regjert på Finnøy. Ja Norge
blei styrt fra Hesby på 1300-tallet, og vi legger ikkje skjul på at Ogmund Finnsson burde vært mer kjent her
i landet! Bli kjent med storgården og den vakre middelalderkirken gjennom levende fortellinger, historiske
hendelser og sagn. Se opp for julestemning …
Middag, dessert og kaffi på Utsyn Ungdomssenter. Her er både utsikten, maten og lokalet av beste merke!
Ja dere forstår hvorfor plassen heter Utsyn. Maten er både smakfull og mettende. Vi får servert
Bedehusgryte. Gryterett med oksekjøtt, brokkoli og gulrot, og kokte poteter, salat og tyttebær til.
Dessert og kaffi/te følger med. Varme bjørnebær og is. Bjørnebæra er store og saftige bær fra naboøya
Halsnøy. Ofte er det kjøkkengjengen på Utsyn som får mest skryt av alle.
Vi er på bedehusøya Finnøy. Og i bedehuset Bethel får vi være med på ei rotekte vandring i bedehusland,
med tale, basar og sang. Bethel er det eldste bedehuset i Ryfylke, som fremdeles er i bruk. Og det er vi
stolte over! Bli med på en variert og humørfylt reise i den ryfylkske bedehuskulturen. Høydepunktet for
mange. Etter bedehusrevyen inviterer vi alle opp på galleriet, og den nye bedehusutstillingen.
Ryfylkemuseet har laget en innholds-, lære- og minnerik utstilling over bedehuskulturen gjennom 200 år i
Ryfylke. Det er nesten så du kjenner kaffilukta på basaren …
Vi starter på hjemturen fra Finnøy ca kl 17.00.
Pris kr 1.475,- pr person
Prisen inkluderer besøk på Lauvsnes Gartneri, Hesby Kyrkje, Sølvsmed, servering av middag med
dessert/kaffe på Utsyn, all guiding , underholdning og busstransport.
Turen gjennomføres ved tilstrekkelig antall deltakere innen fredag 8.oktober.
Påmelding til:
Anne Margrethe Bendiksen
-annetur asTlf 926 47 413

